
 
  
 

 

AH-VI/Education/604/DSE-4B/22 

B.A. 6th Semester (Honours) Examination, 2022 

Subject:EDUCATION 

 Course ID: 60217                                   Course Code: AH/EDN/604/DSE-4B
            Course Title:  Value Education 
Full Marks: 40          Time: 2 Hrs 

The figures in the margin indicate full marks 
Candidates are required to give their answers in their words as for as practicable.  

দি ণ া  সংখ া িল পণূমান িনেদশক। 
পির াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।  

                                                                                       
1. Answer any five  of the following questions:                                          (2*5=10) 

িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও।                                                    

a) What is meant by ‘value’? 

‘মূল েবাধ’ বলেত িক বাঝায় ?   

b) What is western value? 

পা াত  মূল েবাধ িক?   

c) What is meant by Religion? 

ধম বলেত কী বাঝায় ?  

d) Write the name of any two sources of values. 

য কান দু ট মূল েবােধর উৎেসর নাম লখ। 

e) Define Democracy. 

গণতে র সং া দাও। 

f) What is Tyaga? 

 ত াগ কী?   

g) Write the reasons for the value crisis in politics? 

রাজনীিতেত মূল েবাধ সংকেটর কারণ িল লখ। 



 
  
 

h) Write the name of two co-curricular activities. 

দু ট সহ-পাঠ িমক কাযাবলীর নাম লখ।    

         2. Answer any four of the following questions:                                         (5*4=20)                                   

িন িলিখত য কান চার ট ে র উ র দাওঃ  

    a) Discuss the importance of values in today’s life. 

বতমান জীবেন মূল েবােধর  আেলাচনা কর। 

b) The sources of values is philosophy- Explain.  

মূল েবােধর উৎস হল দশন - ব াখ া কর।  

c) Write a note on Satyam, Shivam, Sundaram. 

ট কা লখ- সত , িশব, সু র। 

d) Write the objectives of value education through curricular activities. 

পাঠ িমক কাযাবলীর মাধ েম মূল েবাধ িশ ার উে শ িল লখ।   

e) Write about the role of education in the development of value? 

মূল েবাধ িবকােশ িশ ার ভিমকা িক প তা লখ।  

f) Discuss about the indirect methods of value education. 

মূল েবাধ িশ ার পেরা  প িত িল আেলাচনা কর।  

  3.  Answer any one of the following questions:                                              (10*1=10 

িন িলিখত য কান এক ট ে র উ র দাওঃ  

        a) Briefly describe about contemporary values.                                                                                                       

   সমসামিয়ক মলূ েবাধ িল স েক সংে েপ বণনা কর।                                                                                    

   b) What are the causes of value crisis in social and economic life? What is your opinion 

about their solution. (5+5) 



 
  
 

 সামা জক ও অথৈনিতক জীবেন মূল েবাধ সংকেটর কারণ িল কী? মূল েবাধ সংকেটর 

সমাধােন তামার মতামত কী?  
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